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اﻫﺪاف دوره:

ﻫﺪف اﯾﻦ دوره ،آﻣﻮزش ﮐﺎرﺑﺮدی و ﻋﻤﻠﯽ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت »ﻣﯿﺎن رﺷﺘﻪای« ﺑﺮاﺳﺎس
 BPMNﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻌﺪ از ﺷﺮﮐﺖ در اﯾﻦ دوره ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻤﺮﯾﻨﺎت ﻋﻤﻠﯽ ﻃﻮل دوره ،ﺷﻤﺎ ﻣﻬﺎرت

ﻃﺮاﺣﯽ ،ﺗﺤﻠﯿﻞ و ﺑﻬﺒﻮد ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ را ﭘﯿﺪا ﮐﺮده و روی ﻧﺤﻮه اﯾﺠﺎد ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎر

ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎ ،ﻧﺤﻮه و ﺗﮑﻨﯿﮏﻫﺎی ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎ در ﺳﺎزﻣﺎن و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺑﺰارﻫﺎی

ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎ ﻣﺴﻠﻂ ﻣﯽﺷﻮﯾﺪ.

ﻣﺤﺘﻮای دوره) :ﺑﺮاﺳﺎس ﺳﯿﻼﺑﺲ رﺳﻤﯽ (TMForum
•
•

ﻣﻌﺮﻓﯽ و آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ اﺻﻄﻼﺣﺎت اﺻﻠﯽ در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎ
ﻣﺪلﺳﺎزی ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ اﺑﺰار BPMN

•

ﺗﺤﻠﯿﻞﻫﺎی ﮐﻤﯽ و ﮐﯿﻔﯽ ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎ و ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﮐﻠﯿﺪی ﻋﻤﻠﮑﺮد )(KPI

•

ﺑﺎزﻃﺮاﺣﯽ ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎ

•
•
•

اﺗﻮﻣﺎﺳﯿﻮن و ﻫﻮﺷﻤﻨﺪی ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎ

اﺳﺘﻔﺎده از Frameworkﻫﺎی ﻣﺮﺟﻊ )ﺑﻪ ﻃﻮر وﯾﮋه  (eTOMدر ﻃﺮاﺣﯽ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎ
ﺟﺎریﺳﺎزی ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎ در ﺳﺎزﻣﺎن
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ﭘﯿﺶﻧﯿﺎز ﺿﺮوری ﺑﺮای اﯾﻦ دوره وﺟﻮد ﻧﺪارد.
اﺑﺰارﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﻮرداﺳﺘﻔﺎده در دوره:
واﯾﺖ ﺑﺮد ،ﻓﺎﯾﻞ اراﺋﻪ )ﭘﺎورﭘﻮﯾﻨﺖ( ،ﭘﻮﺳﺘﺮﻫﺎی ﭼﺎپﺷﺪه  BPMNو  ،eTOMﮐﺘﺎب ﮐﺎر )ﺟﺰوه(

ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻤﺮﯾﻨﺎت و Case Studyﻫﺎی ﻃﻮل دوره ،ﭼﻨﺪ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ  SaaSﺑﺮای آﻣﻮزش و ﺗﻤﺮﯾﻦ
ﻋﻤﻠﯽ ﻃﺮاﺣﯽ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎ.

ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮرداﺳﺘﻔﺎده در دوره:
ﺟﻬﺖ ﺗﺪوﯾﻦ ﮐﺎرﮔﺎهﻫﺎ و ﺗﻤﺮﯾﻨﺎت اﯾﻦ دوره از ﻣﺜﺎلﻫﺎی واﻗﻌﯽ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﺑﺰرگ اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﻬﺮه

ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺟﻬﺖ ﻃﺮاﺣﯽ ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎ از اﺑﺰارﻫﺎی  SaaSدر اﯾﻦ ﺣﻮزه اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد.

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮای ﺗﺪوﯾﻦ ﻣﻮاد آﻣﻮزﺷﯽ و ﮐﺘﺎب ﮐﺎر اﯾﻦ دوره از ﻣﻨﺒﻊ زﯾﺮ ﮐﻤﮏ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ:

Dumas, M., La Rosa, M., Mendling, J., & Reijers, H. A. (2013). Fundamentals of
business process management (Vol. 1, p. 2). Heidelberg: Springer.

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ دوره
روز دوم

روز اول
 - ۱ﻣﻌﺮﻓﯽ و ﺿﺮورت ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎ

 -۴ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻓﺮاﯾﻨﺪ

 ۲-۱رﯾﺸﻪﻫﺎ و ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎ

 ۲-۴روشﻫﺎی ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﮐﯿﻔﯽ و ﮐﻤﯽ

 ۴-۱زﻧﺠﯿﺮه ارزش ﭘﻮرﺗﺮ

ﻋﻤﻠﮑﺮد

 ۶-۱اﺗﺼﺎل اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﺑﻪ ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎ

 - ۵ﺑﺎزﻃﺮاﺣﯽ ﻓﺮاﯾﻨﺪ

 ۸-۱ارزﯾﺎﺑﯽ ﺑﻠﻮغ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﺟﺎریﺳﺎزی

 ۲-۵اﻧﻮاع روشﻫﺎی ﺑﺎزﻃﺮاﺣﯽ و ﮐﺎرﺑﺮد آنﻫﺎ

 - ۲ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎ

 -۶اﺗﻮﻣﺎﺳﯿﻮن و ﻫﻮﺷﻤﻨﺪی ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎ

 ۱-۲ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎی ﮐﻠﯿﺪی

 ۱-۶ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎی

 ۱-۱ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎ در ﻫﻤﻪﺟﺎ

 ۳-۱ﭼﺮﺧﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎ
 ۵-۱ﺗﺤﻠﯿﻞ ذیﻧﻔﻌﺎن
 ۷-۱آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ BSC

 ۱-۴ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﮐﻠﯿﺪی ﻋﻤﻠﮑﺮد )(KPI

ﮐﺎرﮔﺎه ﺷﻤﺎره  – ۳ﺗﺪوﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﮐﻠﯿﺪی

 ۱-۵اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺎزﻃﺮاﺣﯽ و ﺗﻌﺮﯾﻒ آن

ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎ )(CMMI

 ۲-۲ﻃﺮاﺣﯽ ﯾﮏ ﻓﺮاﯾﻨﺪ

 ۳-۵ﻧﻘﺸﻪ ﻓﺮاﯾﻨﺪ

ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر )(BPMS

 ۳-۲روﯾﮑﺮد PDCA

 ۴-۲ارﺗﺒﺎط ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎ و ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ) -۸ (RACIاﺳﺘﻔﺎده از Frameworkﻫﺎی ﻣﺮﺟﻊ

ﮐﺎرﮔﺎه  – ۱ﺗﻤﺮﯾﻦ ﻃﺮاﺣﯽ RACI Chart

 ۱-۸آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ  eTOMو اﺳﺘﻔﺎده از آن در

 - ۳ﻣﺪلﺳﺎزی ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺑﺎ  BPMNو

ﮐﺎرﮔﺎه  – ۴ﻃﺮاﺣﯽ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺑﺮاﺳﺎس eTOM

 ۱-۳ﻣﻌﺮﻓﯽ BPMN

 ۲-۳ﺑﺎزﮐﺮدن ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎ و زﯾﺮﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎ

 ۳-۳ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺎرﺑﺮدی ﮐﻞ ﻧﻤﺎدﻫﺎی BPMN

 ۴-۳روشﺷﻨﺎﺳﯽ و ﺳﻄﻮح ﻣﺪلﺳﺎزی ﻓﺮاﯾﻨﺪ
ﮐﺎرﮔﺎه  – ۲اراﺋﻪ و ﺣﻞ ﺣﺪاﻗﻞ  ۵ﺗﻤﺮﯾﻦ ﻃﺮاﺣﯽ
ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﺜﺎلﻫﺎی واﻗﻌﯽ اﯾﺮاﻧﯽ

ﻃﺮاﺣﯽ ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎ

 -۹ﺟﺎریﺳﺎزی ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎ در ﺳﺎزﻣﺎن
 ۱-۹ﺗﮑﻨﯿﮏﻫﺎی ﺟﺎریﺳﺎزی
 ۲-۹ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺗﻐ€ﺮ

 -۱۰ﺟﻤﻊﺑﻨﺪی آﻣﻮزشﻫﺎ و ﭘﺮﺳﺶ و ﭘﺎﺳﺦ

اﯾﻦ دوره آﻣﻮزﺷﯽ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﺑﺎرﻫﺎ در ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﻣﻮﺳﺴﺎت آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺮﮔﺰار ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ.
ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ از ﻃﺮﯾﻖ زﯾﺮ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎﺷﯿﺪ.
ﺗﻠﻔﻦ۰۹۱۲۷۱۶۷۰۹۴ / ۴۴۲۹۲۵۰۴ :
وبﺳﺎﯾﺖwww.karokasb.org :

